
How the Word became flesh, 1 of 4 - 20211204 
Hoe het Woord vlees werd, 1 van 4 – 20211204 
 
Hallo allemaal,  
Dit is de tijd van het jaar dat we de geboorte van Jezus vieren; maar deze serie gaat over Zijn leven 
voordat Hij ooit de hemel verliet om de Zoon des Mensen te worden. Jesaja 9:6 zegt gedeeltelijk: "Een 
kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven..."  
 
God had de wereld zo lief dat Hij vanuit de hemel Zijn Zoon gaf, die het kind Jezus werd, geboren in 
Bethlehem. In Johannes 17:5 spreekt Jezus tot de Vader en zegt: "...verheerlijk Mij nu met de 
heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld was..."  
 
Het Woord van God 
Het Woord van God is eerst en vooral de persoon die het Woord van God is. Het geschreven Woord 
vloeit voort uit de persoon die het Woord van God is, en de Heilige Geest brengt leven in die 
geschreven woorden.  
 
Helaas kennen in onze tijd veel christenen het geschreven Woord beter dan dat ze de persoon 
kennen die het Woord is. Ik heb niet genoeg vingers en tenen om te tellen hoe vaak ik tegen mezelf of 
Barb heb gezegd: "Als ze Hem beter kenden, zouden ze niet denken dat het Woord dat zegt." Het 
geschreven Woord vloeit voort uit de persoon die het Woord is.  
 
Als iemand me zegt dat mijn vrouw iets heeft gezegd dat niet overeenkomt met wie ik weet dat ze is, 
dan zeg ik: "Dat klinkt niet als haar." Hetzelfde met wat sommigen zeggen dat de Schrift zegt - als ze 
Hem kenden zouden ze niet denken dat de Schrift dat zegt.  
 
Sommigen 'staan op het Woord' zonder ooit eerst het echte Woord van God te raadplegen om te zien 
of Hij het met hen eens is. En als het echte Woord het niet eens is met het geschreven Woord dat die 
persoon heeft gekozen om 'op te staan', dan zal er geen aanwezigheid zijn van de Heilige Geest om 
het tot stand te brengen, of zelfs maar om er in iemands geest over te getuigen. Zij kunnen het 
geschreven Woord spreken wat zij willen, maar er zal geen Leven zijn in hun verklaringen of 
proclamaties. 
 
We kunnen het geschreven Woord niet scheiden van de persoon van het Woord. Het geschreven 
Woord is geen bezweringsboek dat, als je bepaalde woorden of handelingen volgt, 'magisch geld' op 
je bankrekening zal laten vallen. Evenmin wordt de persoon die het Woord is, door ons bewogen 
doordat wij dat hoofdstuk en vers van het geschreven Woord herhalen tot we blauw in het gezicht zijn.  
 
Hebreeën 1:1-3 zegt dit: "God (Vader), die in vroegere tijden door de profeten op velerlei wijze 
gesproken heeft, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft 
aangesteld tot erfgenaam van alles wat bestaat, door wie Hij (Vader) ook de wereld geschapen heeft." 
 
"Die de helderheid van Zijn (Vaders) heerlijkheid is, en de afdruk van Zijn (Vaders) wezen, en Die alle 
dingen in stand houdt door het Woord van Zijn (Vaders) kracht, toen Hij onze zonden had gezuiverd, 
is gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogte..."  
 
Merk op dat Jezus Christus alle dingen in stand houdt door het Woord van de kracht van de Vader - 
dit betekent niet dat er kracht is in het Woord, maar eerder dat Jezus alle dingen in stand houdt door 
het Woord van de kracht van de Vader. De Vader heeft de kracht, niet Jezus. Jezus is het Woord van 
de kracht van zijn Vader.   
 
Bijvoorbeeld 
Laten we zeggen dat een vader tegen zijn zoon zegt dat hij naar buiten moet gaan en zijn broers en 
zussen naar binnen moet roepen omdat het tijd is om te eten. Als één van zijn broers en zussen zich 
verzet, zou de zoon kunnen zeggen: "Ik zeg het tegen vader". De macht ligt bij de vader die in het huis 
blijft, de zoon is slechts de uitdrukking van de wil van de vader, uitgedrukt door zijn woord aan de zoon 
en dan via hem aan de broers en zussen van de zoon.  
 
De zoon heeft het gezag om het woord en de bevelen van zijn vader uit te voeren, maar de macht 
berust bij de vader. We zouden kunnen zeggen dat de zoon door de vader gezonden is om zijn broers 



en zussen te vertellen dat ze moeten komen eten, waardoor hij het woord van zijn vader is. Dat is 
Jezus tot onze hemelse Vader. Jezus houdt alle dingen in stand door het woord van de kracht van de 
Vader.  
 
Daarom wordt ons in deze passage verteld dat de Vader Hem tot erfgenaam van alle dingen heeft 
benoemd. Daarom zegt Filippenzen 2:5-11 (v9) dat de Vader Hem vanwege Jezus' daden een naam 
boven alle namen heeft gegeven. Daarom richten wij gebedsverzoeken tot de Vader, zoals Jezus 
gebood en zoals wij in het hele NT zien. Wij doen geen verzoeken aan de Heilige Geest, noch aan 
Jezus, maar Jezus zei dat wij de Vader moesten vragen in Zijn naam. Waarom? De Vader heeft de 
macht. Jezus is de uitdrukking van die macht, het Woord van die macht, maar de macht, inclusief de 
macht om gebed te verhoren, is bij de Vader.  
 
(Stuur me alsjeblieft geen e-mail met iets als 'Maar ik bid tot of vraag de Heilige Geest' of 'is het goed 
als ik alsjeblieft Heilige Geest zeg', of 'Ik heb Jezus altijd om dingen gevraagd' - gehoorzaam Jezus en 
verander je manier van doen en je zult in een hoger gebied van je wandel met de Vader stappen, want 
het gaat allemaal om de Vader en Zijn wil die op aarde gedaan wordt zoals in de hemel. Er is geen 
gebed tot de Heilige Geest, noch een gebedsverzoek tot Jezus, vanaf het Onze Vader tot en met de 
brieven van het NT. Dekt Hij soms onze onwetendheid, ja. Maar nu weet je een weg naar hogere 
waarheid, en die is eenvoudigweg Jezus gehoorzamen, dus verander van ongehoorzaamheid in 
gehoorzaamheid). 
 
Jezus is de vleesgeworden wil van de Vader 
In den beginne was het Woord. Het Woord was bij God, het Woord was God...het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond. (Johannes 1:1, 14) 
 
Hoe is dit gebeurd? Gebeurde het plotseling toen Jezus de hemel verliet om verwekt te worden in 
Maria's schoot? Nee, er zit veel meer achter het verhaal...Laten we teruggaan naar ongeveer 1100 v. 
Chr., wanneer de jongen Samuel in de tempel is als helper van Eli, de hogepriester. Hij is in diepe 
slaap als de Heer in zijn kamer komt... 
 
In 1Samuël 3:1 wordt ons verteld: "Het woord van de Heer was zeldzaam in die dagen, er waren geen 
openlijke visioenen (van de Heer)." De Heer riep tot de jongen 3x, en nadat Eli hem verteld had dat 
het de Heer was, zegt vers 10 dit: "De Heer kwam en stond zoals Hij tevoren had gedaan, en riep: 
'Samuël. Samuel.'" 
 
Vers 21 vertelt ons dat dit een nieuwe tijd was voor Samuël en Israël, het begin van openlijke 
visioenen van de Heer. Tussen de dood van Jozua en de eerste koning, Saul, was Israël niet meer 
dan een losjes samengestelde bende van stammen, die in tijden van crisis werd geleid door een 
rechter die zou opstaan om het probleem op te lossen. 
 
Samuël was de eerste profeet van de eerste koning, en er werd een precedent geschapen dat elke 
koning van Israël en Juda een profeet (of meer) zou hebben om de natie te helpen leiden. De magere 
tijd zonder open visioen van het Woord van de Heer was voorbij. Ons wordt verteld, beginnend met de 
profeet Samuel: "En de Heer (Yahweh/YHWH) openbaarde Zichzelf opnieuw aan Samuël, als het 
Woord van de Heer..." 
 
Begrijp wie Samuël was... 
Toen het Woord van de Heer begon te verschijnen aan Samuël, zette het een precedent voor alle 
profeten die volgden. De zin die we zien in de boeken van de profeten, "Het Woord van de Heer kwam 
tot..." betekent niet dat een of andere profeet aan een tafel zat met een ganzenveer en een 
perkamentrol en zijn hand liet leiden in een dagboekoefening die bijvoorbeeld het boek van Jeremia 
werd.  
 
Nee! Het betekent dat vanaf Samuël door de eeuwen heen, de persoon die het Woord van de Heer 
IS, aan de profeten verscheen en hun vertelde wat Hij het volk wilde zeggen, of zoals bij Hem, ook 
een visioen van de dingen die zouden komen. Het Woord van de Heer dat aan Samuel verscheen, 
schiep een precedent voor alle andere profeten aan de nieuwe natie Israël. We gaan daar volgende 
week mee verder, tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 



www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 

 
How the Word became flesh, 2 of 4 - 20211211 
Hoe het Woord vlees werd, 2 van 4 - 20211211 
 
Hallo allemaal, 
Ik eindigde vorige week met te spreken over hoe de uitdrukking; 'Woord van de Heer kwam tot ____ 
de profeet', niet de hand van een profeet was die als door een onzichtbare goddelijke leiding bewoog 
terwijl zij het woord opschreven, maar in feite een bezoek was van de persoon die het Woord van de 
Heer wordt genoemd.  
 
Die uitdrukking in 1Samuël 3:21, "De Here openbaarde Zich aan Samuël als 'het Woord van de Heer'", 
definieerde voor de profeten die door de eeuwen heen volgden, de uitdrukking 'het Woord van de 
Heer'. Het betekent dat de Persoon die het Woord van de Heer is, de Zoon van de Vader, verschenen 
is aan de profeten, door de eeuwen heen....verbazingwekkend... 
 
Een kleine waarschuwing... 
Dat betekent niet dat elke keer dat je de zin 'het woord van de Heer' in het Oude Testament ziet, het 
een bezoek van de Heer betekent - vaak is de Schrift onduidelijk - soms zoals in onze tijd, wij zouden 
kunnen zeggen 'de Heer vertelde het me' of 'dit is het woord van de Heer aan mij hierover'...Maar heel 
vaak is de Schrift duidelijk dat het een bezoek was, vooral aan het begin van de boeken of het begin 
van een woord voor Israël of Juda, als je die zin ziet. 
 
Bijvoorbeeld... 
In Jeremia 1:1-9 hebben we dit: 
 
"De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia...tot wie het Woord des Heren kwam in de dagen van 
Josia...in het 13e jaar van zijn regering...het Woord des Heren kwam tot mij zeggende: 'Eer Ik u in de 
moederschoot vormde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de moederschoot voortkwam, heb Ik u gesteld 
tot een profeet voor de volken.' Toen zei ik: 'Maar Heer, ik ben maar een jonge knaap (Hebr: na'ar: 
jonge tiener, ongeveer 13 jaar oud) '...Toen stak de Heer zijn hand uit en raakte mijn mond aan..." 
 
Hier zien we dus dat het Woord van de Heer tot Jeremia kwam als een Persoon, het Woord van de 
Heer, want hij zegt in v9: "...Hij strekte Zijn hand uit en raakte mijn mond aan." Het hele gesprek dat 
het boek Jeremia werd, was dat de Heer aan Jeremia verscheen in een reeks van bezoeken als het 
Woord van de Heer, om hem woorden te geven voor het volk. 
 
Jesaja, Ezechiël, en de rest...  
Jesaja 1:1 begint: "Het visioen van Jesaja..." en in v10: "Hoor het woord van de Heer..." Zijn 'woord' 
kwam als een visioen.  
 
In Ezechiël 1:3 zegt hij: "Het woord van de Heer kwam tot Ezechiël, de priester..." terwijl hij aan de 
oever van een zijrivier van de Eufraat staat, wanneer hij in de Geest is en de troon van God ziet, 
compleet met de cherubijnen als vuurbollen, die van het troonplatform rechtstreeks naar hem toe 
vliegen. Hij beschrijft de regenboog boven de troon, de heldere vloer, en hoe de Heer verscheen als 
een wezen van vuur en licht...en toen begon de Heer tot hem te spreken over zijn natie. 
 
Hosea 1:1: "Het woord des Heren dat tot Hosea kwam...en de Here zeide tot mij (Hosea)..." 3:1: "Toen 
zei de Heer tegen mij..." 
 
Amos 1:1, 3, 6: "De woorden van Amos ... die hij zag aangaande Israël ... zo zegt de Here ... zo zegt 
de Here ..."  
 
Obadja v1: "Het visioen van Obadja, zo zegt de Here God..." 
 
Jona 1:1, 3; 3:1: "Nu kwam het woord des Heren tot Jona zeggende..." Maar Jona stond op en 
vluchtte van de tegenwoordigheid des Heren ... en ging naar een schip op weg naar Tarsis (Spanje) 
van de tegenwoordigheid des Heren." En het woord des Heren kwam een tweede maal tot Jona 
zeggende..."  



 
(We missen de tekst die ons rechtstreeks vertelt dat Jona vluchtte van Zijn aanwezigheid - het 
grondwoord aanwezigheid, 'paneh' in het Hebreeuws, betekent letterlijk: "Aangezicht". "Jona stond op 
en rende weg van het aangezicht des Heren"). 
 
Micha 1:1: "Het woord van de Heer dat tot Micha kwam...dat hij zag aangaande Samaria en 
Jeruzalem..." 
 
Nahum 1:1: "De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum..." 
 
Habakkuk 1:1, 2:2: "De last die Habakkuk, de profeet, zag... En de Heer antwoordde mij: 'Schrijf het 
visioen op, maak het duidelijk geschreven, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.” 
 
Ik hou van Habakkuk's beschrijving van de Heer in 3:4:  
"Zijn helderheid was als een helder licht, en Hij had lichtschachten die uit Zijn handen kwamen, dat is 
waar Zijn kracht geconcentreerd was."  
 
De reden waarom dit belangrijk is, is dat de lichtstralen die uit Zijn handen komen, aansluit bij 
Deuteronomium 9:10, waarin staat dat de 10 geboden in steen werden geëtst door de vinger van God 
- 's werelds eerste vermelding van wat wij laserstralen zouden noemen - de lichtstralen uit Zijn 
vingers, die de 10 geboden in steen etsten.  
 
Zacharia, het voorlaatste boek van het Oude Testament begint met in 1:1: "...kwam het woord des 
Heren tot Zacharia..." en in 2:1, "Ik hief mijn ogen weer op en zag een man..." en in 3:1, "En Hij toonde 
mij..." 
 
Wat ik heb gedaan is ons door de eeuwen heen laten zien waar de Persoon die het Woord van de 
Heer wordt genoemd, verscheen aan de profeten. Vanaf de eerste openbaring van het Woord van de 
Heer die kwam en stond in de slaapkamer van de jongen Samuel in ongeveer 1100 v. Chr., tot 
Zacharia die het Woord van de Heer zag rond 500 v. Chr., verscheen onze Heer aan de profeten als 
het Woord van de Heer (Vader). 
 
En daarom zegt Johannes 1:14 eenvoudig: "En het Woord werd vlees en leefde onder ons." 
 
Kunt u zich het ontzag voorstellen toen de discipelen zich realiseerden dat de Man Jezus allereerst de 
gegeven Zoon was, die door de eeuwen heen aan al die profeten verschenen was, en nu voor hen 
stond?! Verbazingwekkende genade. 
 Volgende week, hoe de overgang van hemel naar aarde gebeurde...tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
How the Word became flesh, 3 of 4, - 20211218 
Hoe het Woord vlees werd, 3 van 4, - 20211218 
 
Hallo allemaal, 
Vorige week vertelde ik hoe de apostelen vol ontzag moeten zijn geweest bij het besef dat het Woord 
van de Heer, dat door de eeuwen heen aan de profeten was verschenen, de hemel had verlaten om 
mens te worden en onder hen te wonen. Kunt u zich hun gedachten voorstellen?  
 
Hoe is de gegeven Zoon het geboren Kind geworden? 
In Filippenzen 2:5-11 schrijft Paulus:  
 
"Laat deze gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was: Die, in de gestalte Gods zijnde, het 
geen roof geacht heeft aan God gelijk te zijn, maar Zich ledig gemaakt heeft, de gestalte van een 
dienstknecht aangenomen hebbende, naar de gelijkenis des mensen gemaakt, en Zichzelf aan een 
mens gelijkvormig bevonden hebbende, Zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden zijnde tot in 
den dood, ja tot in de dood aan een kruis. Daarom heeft God (Vader) Hem hoog verheven en Hem 
een naam gegeven boven elke naam, opdat voor de naam van Jezus elke knie zich zal buigen..." 
 



Dat Schriftgedeelte vertelt ons dat Christus, de Zoon uit de hemel, 'Zichzelf ledigde', en mens werd. 
Hij 'bevond Zichzelf' als mens - wat een verbazingwekkende verandering voor Hem om van 
onbegrensd te zijn in de geestelijke wereld, te gaan naar beperkt te worden tot een fysiek lichaam.  
 
Het Griekse woord voor 'ledigen' is 'kenoo' en betekent 'volledig leegmaken, ledig maken, geen 
waarde toekennen' (zoals wanneer een kan met water wordt leeggegoten, de lege kan heeft nu geen 
waarde meer omdat de inhoud is leeggegoten). Christus maakte Zichzelf van 'geen waarde', maakte 
Zichzelf helemaal leeg om de hemel te verlaten en mens te worden.  
 
De jongen Jezus deed geen wonderen 
Het betekent dat Christus de Zoon, het Woord van de Vader, Zichzelf van alle rechten en voorrechten 
heeft ontdaan als de enige Zoon van de Vader. Voor ons betekent het, dat toen de Zoon de 
menselijke naam Jezus kreeg, Hij niet als Gods Zoon leefde, maar als een mens. Toen de Heilige 
Geest eenmaal op Hem kwam, leefde Hij als een met de Geest vervuld mens.  
 
Dat betekent dat de rooms-katholieke leer dat de jongen Jezus wonderen deed, onjuist is. Hij deed 
geen wonderen vóór Zijn waterdoop, toen de Heilige Geest op dat moment op Hem kwam. Het 
betekent ook dat, omdat Hij wonderen deed als een door de Geest vervuld mens, ook wij soortgelijke 
wonderen* zullen doen, want ook wij hebben de Heilige Geest gekregen. Hoewel de Schrift zegt dat 
Hij de Geest ontving 'zonder maat'*, hebben wij de Heilige Geest naar de maat* die ieder van ons 
gegeven is. (*Johannes 14:12, Johannes 3:34, **Romeinen 12:3) 
 
Een bezoek die ik had 
In 1989 had ik Filippenzen 2 gelezen, maar het nooit diepgaand bestudeerd. Maar tijdens een bezoek 
met de Heer en degene die ik 'mijn engel' noem (mijn beschermengel) vroeg ik: "Hoe was het toen de 
Heer de hemel verliet? Hoe is dat gebeurd?" Ik wist wat Gabriël tegen Maria had gezegd in Lucas 
1:35, toen zij vroeg hoe het zou gebeuren dat zij God in haar schoot zou verwekken:  
 
"De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen..." 
 
Het woord 'kracht' dat hier wordt gebruikt is 'dunamis', waar we het woord 'dynamiet' vandaan hebben, 
en betekent kracht. Het woord 'overschaduwen' betekent 'omhullen als een wolk'. Dus de macht van 
de Allerhoogste bedekte Maria als een wolk. Daarover volgende week meer.  
 
Maar mijn vraag aan de Heer en de engel was: hoe zag dat eruit, hoe gebeurde het? Plotseling was ik 
in de Geest en stond ik in de hemel. Er waren geen mensen, alleen engelen, en ze stonden allemaal 
dicht opeengepakt zoals een menigte naar een optocht zou kijken. Ik stond als een toeschouwer 
achteraan de menigte engelen, op dat moment niet zeker wetende wat ik zag.  
 
Er was een smal pad, net breed genoeg voor 1 persoon om te lopen, een open pad tussen de 
engelen. Sommigen keken vanaf de kant van het pad waar ik mij bevond, de anderen aan de andere 
kant van het pad keken in onze richting. Maar niemand keek naar de engel aan de overkant van dat 
smalle pad - alle ogen waren gericht op het stralende witte licht van de troon van de Vader, want het 
pad ging van Hem uit, door de menigte van engelen heen.  
 
Uit dat licht stapte de Heer  
Hij leek op de Heer die ik zo vaak in bezoeken had gezien - ik had me eerder afgevraagd of en in 
hoeverre Maria's DNA Zijn gelaatstrekken had gevormd, en was een beetje verbaasd te zien dat 
Degene die ik de hemel zag verlaten er hetzelfde uitzag als de verrezen Heer die ik in de bezoeken 
zag. Ik zag Christus het licht van de Vader verlaten om door het pad van de engelen te lopen, die zich 
in ontzag bogen; De engelen bogen zich vanaf de taille, of knielden neer, of knielden op één knie, 
maar alle ogen waren neergeslagen terwijl zij in stilte toekeken hoe Christus van de troon van de 
Vader langs het pad liep, door hun midden.  
 
Vanuit mijn gezichtspunt was het van rechts naar links, en ik merkte dat ik mijzelf lichtjes naar de troon 
gedraaid had terwijl de Heer naderde, en dan langs ons ging. Ik draaide me niet naar links om te zien 
waar het pad heen leidde, want ik was plotseling terug in mijn huiskamer met de Heer en de engel. 
Het besef dat ik zojuist een glimp had mogen opvangen van Hem, die Zichzelf van alle rechten en 
voorrechten had ontdaan als de enige Zoon van de Vader, om een mens te worden, overweldigde mij.  
 



Ik was overweldigd door ontzag, door verbazing. Ik kon eerst niet spreken, zo overweldigend was het. 
Alles wat ik geestelijk wist over de Vader die Zijn enige Zoon gaf, was nu een levende waarheid 
geworden. Ik lag met mijn gezicht naar Hem toe: "O Heer, U bent het ZO waard aanbeden te worden, 
U bent het waard... en toen was ik weer zo overweldigd dat ik slechts in stilte bleef liggen.  
 
Toen ik weer op krachten was gekomen  
vroeg ik de Heer of Hij kon verifiëren wat Hij mij had laten zien met de Schrift? Hij zei me de passage 
te onderzoeken met Hebreeën 10:5, wat ik deed:  
 
"Toen Hij daarom in de wereld kwam, zei Hij: “Slachtoffer en gaven is niet wat gij begeerd hebt, maar 
een lichaam hebt Gij voor Mij bereid.'" v6-7 vervolgen: "In brandoffers en offers hebt gij geen behagen 
gehad. Toen heb Ik gezegd: 'Zie! Ik ben gekomen. In de volheid van de boekrol (boek, d.w.z. Oude 
Testament) staat van Mij geschreven, om uw wil te doen o God (Vader)."" 
 
Terwijl de Zoon Zich ledigde, vertelde Hij de Vader dat Hij wist dat de Vader geen behagen had in het 
bloed van stieren en bokken, maar dat de Vader een lichaam voor Hem had bereid - en Hij zou gaan 
om Zijn wil te doen.  
 
En dat lichaam - was een verandering voor altijd. Jezus werd opgewekt met een menselijk lichaam, en 
zal altijd mens blijven. In feite, sprekend over de opstandingsdag, citeert Handelingen 13:33 Psalm 2 
als profetisch: "Heden ben Ik uw Vader geworden." De Vader is nog steeds in de Geestelijke wereld 
met een Geestelijk lichaam. Maar Zijn Woord, dat alles bij elkaar houdt door de kracht van Zijn Vader, 
is een mens en zal dat voor altijd zijn. Het veranderde voor altijd de Vader-Zoon relatie.  
 
Voor zover wij weten, zal Hij de enige zijn die door de eeuwigheid zal gaan met de littekens van die 
wereld in Zijn vlees. De Zoon ging van het zijn in de Geest, boven tijd en ruimte, naar het opgesloten 
zijn in een lichaam op aarde, opgesloten in dat lichaam. 
 
Degene die het lichaam van Adam schiep, heeft Zich nu beperkt tot precies zo'n lichaam. De Zoon 
moest voor het eerst in de eeuwigheid persoonlijk leren wat het is om te lopen, te praten, naar het 
toilet te gaan, te eten om op krachten te komen, om van de ene plaats naar de andere te gaan, niet 
door gedachten, maar door het ene been voor het andere te moeten zetten terwijl Hij naar een locatie 
liep.  
 
We stoppen hier, en gaan volgende week verder met de fysiologie over waarom de Vader een lichaam 
voor Zijn Zoon moest voorbereiden - en meer. Tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
How the Word became flesh 4 of 4. When was He born? - 20211225 
Hoe het Woord vlees werd 4 van 4. Wanneer werd Hij geboren? – 20211225 
 
Hallo allemaal, 
Laten we onze studie afsluiten over hoe het Woord vlees werd, inclusief wanneer Hij geboren kan 
zijn... 
 
Waarom de Vader een lichaam moest voorbereiden 
Hoe werd de Zoon in de hemel, met een hemels lichaam, een mens? Hij moest de 'eicel' of het eitje 
van een vrouw bevruchten. Dat zij een maagd was, is een teken, een bewijs van Jezus' goddelijke 
oorsprong, een verklaring van de integriteit van de Vader.  
 
Maria's eicel leverde het lichaam voor Christus, om Jezus te worden in de conceptie. Het mysterie van 
hoe die bevruchting gebeurde is precies dat, een mysterie. We lezen: "Een lichaam hebt Gij mij 
bereid." Dat was door Maria.  
 
Het geslacht en bloed van de baby wordt bij de conceptie door de man bepaald Dit vertelt ons dat het 
bloed dat door Jezus' lichaam vloeide niet bezoedeld was door de zonde van Adams val, omdat het 
bloed dat in Zijn lichaam gevormd werd niet van aardse oorsprong was. Dit is de kern van het 



Christendom. Dat de mens Jezus zondeloos is, en God in het vlees. Dat is hoe het gebeurd is. Zonder 
dit is het christendom een lege verzameling filosofieën. Maar het christendom is 'mystiek' vanaf het 
begin.  
 
Bij Zijn geboorte... 
Ik denk dat we allemaal weten dat Jezus in de lente of de herfst werd geboren, om verschillende 
redenen. In feite heb ik van tijd tot tijd geschreven over de timing van Zijn geboorte, gebaseerd op 
Lucas' informatie in 1:5 - die ons vertelt dat Johannes de Doper's vader priester was naar de orde van 
Abia. Als we weten wanneer Johannes de Doper werd geboren, kunnen we achterhalen wanneer 
Jezus werd geboren. 
  
Een korte samenvatting: Er waren 24 afdelingen van priesters, elke afdeling diende om de beurt 1 
week, en in 1Kronieken 24:10 wordt ons verteld dat Abia de 8e reeks was, of 8e week in de rotatie 
van de dienst. Bovendien werkten alle priesters in de week van Ongezuurde Broden/Pesach, 
Pinksteren, en Loofhutten. (Dt 16:16) 
 
Zij werkten om beurten, 24 weken in de lente, beginnend met Pesach, en nog een ronde van 24 
weken in de herfst, beginnend met Rosh Hashanah/Feest der Bazuinen.  
 
Bijvoorbeeld: Als de tijd die Lucas voor Zacharias beschrijft de voorjaarsronde was, dan zouden we 
beginnen met Pesach en daar 10 weken aan toevoegen om te weten wanneer Zacharias in de tempel 
diende. (8 weken plus de 2 voor Ongezuurd brood en Pinksteren) En voeg ongeveer 2 weken toe, 
vamnwege de wet van scheiding, voordat hij intiem kon zijn met zijn vrouw*; dus Johannes de Doper 
zou het vroegst 12 weken na Pinksteren verwekt kunnen zijn. *Leviticus 12:5, 15:25 
 
Bijvoorbeeld, als we 2021 als voorbeeld nemen: Pesach was 27 maart, en 12 weken vooruit maakt het 
op zijn minst midden tot eind juni voordat Johannes de Doper verwekt kon worden. Toen Elizabeth in 
haar 6e maand* was, of half eind december tot begin januari, ontmoette zij Maria, die door Gabriël 
bezocht was. Dat betekent dat Johannes de Doper rond Pesach geboren zou zijn. De leer van die tijd 
was dat Elia met Pesach zou verschijnen, dus dit past in deze tijdlijn. *Luc 1:24-26 (Hoewel men zou 
kunnen aanvoeren dat Johannes de Doper zijn bediening rond Pesach begonnen kan zijn) 
 
Als we ervan uitgaan dat de ontmoeting tussen Elizabeth en Maria in december/januari plaats vond, 
en dan 9-10 maanden toevoegen voor Maria's zwangerschap, zou Jezus in september of oktober 
geboren kunnen zijn. Dat zou betekenen dat Jezus werd geboren in de buurt van het Loofhuttenfeest, 
wanneer Israël viert dat God met de mens leeft, wat deze tijdlijn aantrekkelijk maakt. Als we uitgaan 
van de herfstronde van Abia voor Zacharias, zou Jezus rond Pesach geboren zijn.   
 
Er zijn ook andere historische factoren te overwegen  
Herders waren alleen in de lente of herfst in het veld, na de oogst. De tijd van Herodes' dood is ook 
een factor. Het Jodendom van de 1e eeuw dateert de geboorte van een baby vanaf de datum van de 
conceptie of vanaf de geboorte, wat betekent dat ze het leven beginnen op 1. Vandaag de dag laten 
we in het westen een baby een vol jaar leven en tellen hem DAN als 1 jaar oud.  
 
Sommigen in Aziatische naties rekenen leeftijd nog steeds op die oude manier. Dat betekent dat toen 
Mattheüs 2:16 ons vertelt dat Herodes het bevel gaf om alle kinderen onder de twee jaar te doden, dit 
volgens onze berekeningen alle baby's van 1 jaar en jonger waren - of niet ouder dan 18 maanden.  
 
Afsluitend... 
Terwijl de bevolking van Israël groeide, nam de beschikbaarheid aan werk in de tempel niet toe. Er 
was maar een beperkt aantal banen om de tempel te onderhouden, net zoals er vandaag de dag maar 
een beperkt aantal banen is om voor een kerkgebouw te zorgen. In 2Kronieken 5:12 staat 
bijvoorbeeld dat sommige Levieten tempelzangers werden. In de tijd van Jezus verhuisden veel 
mensen naar de steden en gaven landbouw, veeteelt en schapenhouderij op, maar ze hadden nog 
steeds dieren nodig om te offeren, zoals de Wet van Mozes voorschreef. 
 
Levieten die geen werk vonden in de tempel, begonnen gewassen te kweken en dieren te houden 
voor tempeloffers, en verkochten dat aan stedelingen, in de tempel. In Lucas 19:45-47 confronteert 
Jezus hen, en verdrijft de schapen en het vee uit het tempelgebied, omdat zij de gelovigen uitbuitten 



door de prijzen te verhogen: "Er staat geschreven: 'Mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er 
een dievenhol van gemaakt'. Ook genoemd: Mt 21:13, Mc 11:17, Joh 2:15. 
 
De priesters die herder werden, deden dat rondom Bethlehem, de 'broodmand' van Israël, want 
'Bethlehem' betekent 'huis van brood'. Het was aan deze priester-herders dat de Vader de lijnen van 
het gezag volgde, zoals Hij altijd doet, en het Leger van de Hemel opdroeg aan hen te verschijnen om 
aan te kondigen dat de Messias was geboren.  
 
Het Leger? Ja, het oude woord ‘legermacht’ betekent 'troepen' of 'lagen' van legertroepen. De Vader 
stuurde eerst 1 engel om de herders het nieuws te verkondigen en om hen te kalmeren, maar daarna 
vertelt Lucas 2:9-15 ons;  
 
"Plotseling was er bij de engel een schare van de hemelse legermacht die God loofde en zei: 'Eer aan 
God in de hoge, en op aarde; vrede, goede wil jegens de mensen."  
 
Het hemelse leger verscheen aan de herders om hen te vertellen dat het leger niet was gekomen om 
te vernietigen, maar om een vredesverdrag aan te kondigen: Vrede, goede wil jegens de mensen. Het 
betekent niet dat iedereen vrede met elkaar heeft, het betekent dat God vrede zegt jegens de 
mensen. Paulus zou later zijn tweede brief aan de Corinthiërs schrijven, waarin hij in 5:17-20 uitlegt:  
 
"God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende (maar 
Hem), en heeft ons de bediening der verzoening gegeven ... daarom smeken wij allen als 
ambassadeurs voor God: Laat u met God verzoenen." Wij zijn Ambassadeurs die er bij mensen op 
aandringen zich met God te verzoenen, omdat Hij zich met hen verzoend heeft. Heb je ooit vrede in je 
hart gesloten met iemand, maar wijst hij je pogingen om vrede te sluiten af? Dat is waar het hier om 
gaat.  
 
Het Woord van de Vader dat vanaf het begin aan de mensheid is verschenen, en door de eeuwen 
heen aan de mensen verscheen, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij blijft de enige 
weg tot de Vader. Toen Hij eenmaal de hemel verliet om bekleed te worden met menselijk vlees, is Hij 
zo gebleven. Het veranderde Zijn relatie met de Vader voor altijd, en veranderde ook ons voor altijd. 
Amazing Grace.  
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 


